
 

   

   

NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED JANUAR 2016 
 

Kære alle 
Mandag d. 18. januar tager jeg afsted på min årlige missionsrejse til Peru. Jeg glæder mig meget til at komme 
tilbage til kirken, gamle kolleger og venner. Jeg har gennem det sidste trekvarte år lavet manuskript til to nye 
undervisningsmaterialer over Rombrevet. Det drejer sig om de to første af de tre dele, jeg har delt brevet op i. 
De nye materialer skal optages og lægges på DVD. Derudover skal jeg undervise på to ugekurser, samt et par 
weekendkurser og en lejr. Der bliver nok at se til, og jeg glæder mig meget til at komme i gang. Og så ser jeg 
frem til at få besøg af Merete og Hjalte de sidste knapt to uger. Jeg er tilbage igen d. 17. februar om aftenen.  
Tak, om I vil bede for, at rejsen må gå godt. Bed om, at undervisningen må blive til velsignelse. 
 

Afløsning  
Takket være gode og hjælpsomme kolleger er det også muligt at få fat i en præst, mens jeg er i Peru, hvis 
nogen får brug for det.  
Fra 18. januar til og med 2. februar kan man henvende sig til pastor em. Peter W. Bertelsen på tlf. 75674002 
eller tlf. 40979369.  
Fra 3. til 17. februar står sognepræst i Løsning/Korning, Sune Skarsholm, til rådighed. Sune kan træffes på tlf. 
51160169 eller tlf. 81743094.  
Henvend jer frimodigt, hvis der bliver behov for det. Tak, om I vil respektere de nævnte datoer. 
 

Gudstjenester  
Ved gudstjenesten d. 24. januar er det sognepræst Michael Lerche Nygaard, Kolding, der afløser mig. Guds-
tjenesten d. 31. januar, forestås af vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Fredericia.  
 

Fastelavns Søndag  
Fastelavns Søndag afholdes en lægmandsgudstjeneste, hvor Hans Jørgen Hansen prædiker. Red Barnets 
Oplevelsesklub bliver inviteret. Efter gudstjenesten i kirken, er der tøndeslagning og frokost i Missionshuset. 
Her er Stimulancen også inviteret. Jeg håber, I får en rigtig god og hyggelig dag. Tag godt imod gæsterne fra 
Red Barnet og Stimulancen og lad dem mærke, at vi som kristne er kendetegnet af Guds kærlighed.  
 

Middag på Tværs 
På lørdag d. 16. januar kl. 17.30  arrangerer vi Middag på Tværs for og med flygtninge/asylsøgere. Det afhol-
des i Hedensted Missionshus. Der er allerede nu kommet en del tilmeldinger. De tilmeldte er både flygtninge 
og danskere, som gerne vil skabe relationer til de nye borgere. Det er meget spændende. Tak, om I vil være 
med til at bede for aftenen.  
Vi får muligvis brug for nogen til at hente og bringe nogle af de nye borgere, som bor lidt væk fra Hedensted. 
Hvis du har mulighed for og lyst til at være chauffør og være sammen med os til selve aftenen, vil jeg gerne 
høre fra dig snarest.  
 

Missionsgruppe 
I forbindelse med min rejse til Peru, kommer jeg til at tilbringe tid sammen med vores venskabsmenighed, 
Encuentro con Cristo. Det er en god anledning til at tale om det fortsatte venskab mellem de to menigheder.   
Mange har hørt Michael Nielsens beretninger og vidnesbyrd fra Honduras både i kirken og i Missionshuset. 
Det var stærke vidnesbyrd og gode betragtninger, Michael delte med os.  
Både venskabsmenigheden i Peru og Michael og hans arbejde i Honduras er emner, som den nye missions-
gruppe har til opgave at arbejde med. Nogle få har meldt sig til gruppen, men der er brug for flere. Tak, om 
du vil overveje, om dette er noget for dig. Lad mig endelig høre fra dig.  
 

Generalforsamling i Hedensted Valgmenighed 
Det skal hermed meddeles, at Hedensted Valgmenighed afholder den årlige generalforsamling torsdag d. 10. 
marts kl. 19.00 i Hedensted Missionshus. Mød op og gør din indflydelse gældende! 
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen  


